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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
ه مد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابالح

 أجمعين، أما بعد....
؛ ال تجوز شهااتته عليهه "وال تجوز شهادة خصٍم على خصمه": -رحمه هللا تعالى–فيقول المؤلف 
 فههش شههااتته علههى   ههمه وال يههؤم ن أي  كهه ب ،اوع العههداو ، فقههد  عههاد عليههه تعهه ي  ِلمهها نينامهها مههن نهه
ُتورث العداو ، الغالب أي الخ ومة تُهورث عهداو ،  -فش الغالب-ألي الخ ومة  ؛من باب التع ش

ه مها لهم تجهر  ه  ،نينما ُتقبل شااتته له، الخ م ُتقبل شااتته لخ مه ،فالعدو ال  عاد على عدوه
ا لن سه، قد  كوي نيناما   ومة فش مال، و  ا الُمخاصم    مه فقير، فهذاا شهاد أي العاات  ن ع 

ا ِلمهها فههش امتههه فاهه ه تههد ل فههش  هها علههى فههالي ليكسههب  هه ا الحهه  مههن   ههمه سههدات  لههه مههاال  أو حقل
المسههةلة الالحقههة، شاا شههاد لخ ههمه قلنهها: شههااتته علههى   ههمه ال تجههوز، شههااتته لخ ههمه ُين ههر 

ا بحيث يؤتي   ه العاات  لخ مه ن مهله حقلها علهى ز هد  فُيثبت ،فياا شاا كانت تجر شلى ن سه ن ع 
اٌر جـ"وال الناس، ثم شاا أ ه ه تفعهه شليهه؛ ألنهه مهدين  لهه، فاه ه تا لهة فهش المسهةلة التهش  قهول فياها: 

 إلى نفسه نفًعا وال دافٌع".
 عندنا؟

؛ ألنهه ا عنهش: رهرل  "إلى نفسه نفًعا وال دافـٍع عههـا"معطوف على مجرور  "شهادة خصٍم وال جاٍر"
ا أو تدفع رر ا فذنه ال ُ قبل العا د فمست يد من   ه العاات  ياا. ، فذاا كانت العاات  تجر ن ع 

 هة او ر رهبطه لمها  عهاد بهه، والعهاات  كاللعهدم  "وال تجوز شـهادة مـي عرعـرك رك ـرة الولـغ والوفلـ "
 همام ال هبط شلهى العدالهة كمها أناها تحتهاج شلهى عدالهة، فالعدالهة مهع ال هبط بان ،تحتاج شلى ربط

ل  كهاي فهش الروا هة أو فهش العهاات ، واألصهل أي العهاات  مثهل الروا هة شال فهش مسها سهوا     كوي ثقهة
كثيهههر الغ لهههة والغلهههط ال يهههؤم ن أي ال   هههبط مههها  عهههاد بهههه، ُ عهههاده  ،معهههدوت ، أي الههه ي ال   هههبط

ين علههى أي لههه فههش امههة فههالي تين هها مبلغههه ألههف ر ههال، قههد يت ههور أصههل المسههةلة لكههن  ،صههاحب الههدع
 .كثير الغ لة والغلط قد  غلط فش المبلغشاا كاي  العا د
ل، كمها شرافة  شلى أي الغ لة قد ُ ستدرج العا د فيعاد بما ال  علم، بحيث  قبل التلقهين؛ ألنهه مغ ه 

قالوا: شاا جا  شخص  شلى آ ر، وجلس معه وأ   ي كر له أنه اشهتر  قطعهة أرب بمبلهغ كه ا فهش 
 ،أو نعمر ها ،اا ن هنع فهش  ه ه األرب  هل نارعاهاالمكاي ال النش، ثهم جها ه بعهد مهد   ستعهيره مها

ح  ستعيره فهش أمهورت تهدور حهول  ه ه األرب، ثهم  ةتيهه مهر   ثالثهة  قهول: تهرجع  ،أو نسكناا ،ونؤجر ا
ر ،لنهها أي نسههكن ح لنهها أي نههؤجِ  ح لنهها أي نبيههع، ثههم  ةتيههه مههر  رابعههة و امسههة ،أو تههرجع ُ طلعههه  أو تههرجع

 هههالذ  ههه ا المغ هههل  جهههام  قين ههها بهههةي  ههه ه  ر   امسهههة...علهههى مخططهههاح وفسهههوحاح وأشهههيا ، ومههه
 األرب له من كثر  ما ُلقِ ن، فيعاد أي   ه األرب له.
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فهال    ا ما ُتورثه الغ لة، والغلط قد  عاد على مبلهغ، ثهم بعهد الهس ينسهى  ه ا المبلهغ أو  غلهط فيهه،
 وحينئ ت ال ُتقبل   ه العاات  من   ا. ،ُتطان  شااتته الواقع

ر، واألصهواح شهادة األعمى إذا تيقي الصوت""وتجوز  قهد  علم ا بةي األصواح كالخطوط قهد تُهاوع
 ُتقلعد، لكن شاا تيقن األعمى من صوح الُمقر فذنهه تجهوز شهااتته، وفهش الغالهب أي األعمهى   هبط

 ما  سمع، وُ تقن ما  سمع، وُ ميا نين األصواح.
ب األعمههى بحههواس قههد ال ُتوجههد عنههد المب ههر ن، و هه ا لههيس فههش كههل العميههاي،  شاا ُفقههد الب ههر عههوِ 

لكهههن فهههش عهههدتت كبيهههر مهههنام، وُسهههمع عهههنام العجا هههب، ُسهههمع عهههن بعههه  العميهههاي مههها ُيتعجهههب منهههه، 
 .شخص ُ ميا نين الناس باألصواح وإي لم  سمعاا، وإنما سمع صوح أنش   ا العخص

شي  مها رآه قبهل الهس، قهال:جش  له بسارق فلما تكلم قال:  يبس هللا  ا انن فالي  هواحد من الق ا 
 أباه قد جش  به شلش قبل أربعين سنة فش ق ية سرقة، ال وح واحد.

 فقهال لهه: فهالي، قهال: ومها -بعهد مهد ت يو لهة مهن الغيبهة-لبتهة أوشخص سلعم على أعمى ولم يتكلم 
جههوز شههاات  وحههواتثام وق  ههام كثيههر  فههش  هه ا، فت ،ُيههدر س؟ قههال: الههن س، كههل مخلههوق لههه ن ههس

 .شاا تيقن ال وح األعمى
 طالب:.......

من الق ا  فهش ق هيةت يو لهة ت ها ر  اعند بع  العمياي ال، تعرف أي واحد   ،عندي وعندكنعم، 
د والعهيخ يهنعس، فلمها انتاهى قهال: أعه ،بالنوم العيخ، والمدعش  عرح تعواه لمد  ساعة  عرح تعواه 

وفياهها  ،وأوجههد ال ههروق  ،لقههى ا يمهها انتباههت لههس، فلمهها أعههات صههار ُ قانههل مهها ح  ههه منههه علههى مهها يُ 
 لههل، الق ههص كثيهههر  فههش العميههاي، ولل ههه دي كتههاب اسهههمه انكههت الاميههاي مهههن أ بههار وق هههص 

وعلههى تانتههه   ههير فلمهها وصههل مكانههه  -و ههو أعمههى-العميههايذ اكههر عههن المعههري أنههه فههش ير هه  
ي مهن  ه ا المكها رحر ه شهجر، قهال: أنها مهيةية نرأسه، قهالوا: لمهااا؟ قهال: فيهه شهجر ، قهالوا: مها فيه

  .اشجر  اح روا، فوجدوا األصل موجوت   توجد ،قبل كم سنة ععراح السنين
 طالب:.......              

ي يولهد أعمهى أو ُ  هاب  بع ام   يع نبيته،   يع فش نيته بع ام، وفهش الغالهب أي اله ،ال ال
ب أنههه ال   ههبط بههالعمى و ههو صههغير   ههبط وُ ههتقن، أمهها مههن ُ  ههاب بههالعمى و ههو كبيههر فههش الغالهه

 شيئ ا.
 طالب:.......              

 ؟مااا
 طالب:.......              

 فيه؟مااا 
 طالب:.......              
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 الواقع  عاد، المغ ل سوا   من المب ر ن أو من العمياي لن  خ ى على القارش. ،ال ال
ملكها مهن ا؛ ألنهه  جهوز لامها أي يت" ألي شااتتاما لولد ما تجر لاما ن ع  وال تجوز شهادة الوالديي"

 وإاا ماح ورثاه و  ا ن ع. «أنت ومالك ألبيك»مال الولد ما ال   ر به 
 "  عنش ارت ع نسب الوالد والجد وأنوه وأنوه واألم وأماا...شلى آ ره.وإن علوا"
  االنن وانن االنن، وانن انن االنن و ك ا." لوإن علوا للولد وإن سفر "

ا؛ ألنهه لهه ن هيب مهن مهال سهيده بالن قهة ومير ها ممها  ""وال العبد لسيده جهب  ك لس  جر لن سه ن ع 
 له عليه.

ب  منهه وأ     ا المال المعاوت به لاا ن ي ،ك لس الاوج شاا شادح له الاوجة "وال الزوج المرأته"
 فش الن قة والسكنى ومير الس.
 طالب:.......              

 ش مرح تجوز العاات  عليه ال له.تالق ا ا، كل الق ا ا ال  و  عاد على أنيه ال بةس فش كل
  ."وشهادة األخ ألخيه جائزة"

 طالب:.......              
 ؟مااا

 طالب:.......              
سههيده، و ههو مهها  ملههس ل ،وال السههيد لعبههده وال العبههد لسههيده عرفنهها أي السههيد لعبههده؛ ألي العبههد لههه ملكههه

اا شهههاد الهههاوج المرأتهههه وتملكهههت  ههه ا المهههال المعهههاوت بهههه فذنهههه  سهههت يد منهههه وكههه لس الهههاوج المرأتهههه ش
 كاست ات  الوالد من مال ولده.
 طالب:.......              

 ال د؟ ما
 طالب:.......              

هه ،ال هه ا، هه ه تجههر ن ع    ، تجههوز شههاات  الولههد علههى والههده، وتجههوز شههااتاوإاا شههاد علياهها مهها تجههر ن ع 
 ؟ولده، فامتالوالد على 

 طالب:.......              
 من عة أصال  شااتته عليه ال... هما فينعم، 

 طالب:.......              
 الخ ومة؟ ما

 طالب:.......              
  م قالوا: وال تجوز شاات  الخ م.

 طالب:.......              
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 أول مسةلة.
 طالب:.......              

ها، لكهن كوناها تجهوز فهش ال هد ال  عنهش مثل   ه تجر  ا سوا   شاد للوالد أو للولد تجهر ن ع  ناها أن ع 
شاا لههم ُيوجههد نقههي   هه ا ال ههد، شاا كانههت الخ ههومة نههين ولههد ولههد ا وشههادح الاوجههة لولههد ا تجههر 

هها، شهها هها،  ههش تجههوز عليههه،ن ع  وال تجههوز لههه، فُيبحههث عههن مير هها؛ ألي فياهها  دح لاوجاهها تجههر ن ع 
 شباة.
 .......              طالب:
 أعد.

 طالب:.......              
ل ووجدح المن عة  هالذ ُوِجهد مها ُ قانلهه ولهو كهاي عهدال ، ولهو شهاد بحه  و هو عهدل وثقهة ، شاا ُعدِ 
م نهة  لكن ما ُتقبل لم نة التامة مها يلهام أي تكهوي كهل مها ُاِكهر العهاات  ُتخهالف الواقهع ال؛ لكوناها

 للتامة.
             طالب:.......  

 التاكية؟ ما
 طالب:.......              

 شاا شس القارش فش عدالة العاوت  طلب الماكين.
 طالب:.......              

والقارهههش شهههس فهههش أمهههرت  سهههير ورأ  والهههده مهههن أ هههل  ،المسهههةلة تهههدور حهههول التامهههة قهههد  كهههوي عهههدال  
 ، وال يثبت ناا أصل الحكم له الس.ال الح والثقة، وُ ر د أي يرت ع   ا العس ال ي فش ن سه

 طالب:.......              
 ؟مااا

 طالب:.......              
 ُتساعده؛ ألنه ما عنده  قين فيما  قول عنده شس ياول بةتنى مقانل.

يههرث، شاا  ال تجههب عليههه الن قههة وال يرثههه شال شاا كههاي ""وشــهادة األخ ألخيــه جــائزة" النلفــا  اللهمــ 
ا، يد ل فش ال ابط األول.كاي يرث    ةتش أنه  جر شلى ن سه ن ع 

ها الروا هة مهن بهاب أولهى، والنبهش  "وتجوز شهادة العبد في كـل شـي "  عليهه ال هال –شهاات  وأ   
 سةل نر ر  عن عا عة، فة برته بما عند ا، وقِبل تاكيتاا. -والسالم

 الحدوت، والسبب؟ ال تثبت، وال ُتقبل، وال تجوز شاات  العبد فش "إال في الحدود"
 طالب:.......              

 نعم الحد ُيدرأ بالعباة، فُيطلب له من العاوت الُكمعل.
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 "  عنههش ممهها ال  طلههع عليههه الرجههال أو فههشوتجــوز شــهادة األمــ  فيمــا تجــوز فيــه شــهادة الهســا "
 األموال شاات  امرأتين مع رجل.

 نب علهى ولهد الانها لهيس لهه انهب، اله ،ولهد الانها" شهاات  وشهادة ولـد الزنـا جـائزة فـي الزنـا و يـره"
ش أوا ههل الكتههاب  قههول: وفهه [164]األنعــا : {َوال َتــُزرر َواُزَرٌة ُوَزَر أرَخــَر  }الاانههش، والولههد مهها لههه تبعههة 

نها، "وت ح شمامة ولد الانا، والجندي شاا سلم تيناما"  عنش بالعرط المعروف "وت ح شمامة ولد الا 
 ا".والجندي شاا سلم تينام

اح: القهااف  جهب فهش حقهه ثهالث عقوبه ، وتوبله أن عركذب نفسـه"بلت شهادتهوإذا تاب القاذك قر "
ـَم َشــَهاَدًة َأَبــًدا وَ } وهرَم َََمــاُنيَي َجَلـَدًة َوال َتَقَبلرــوا َلهر َك َفأرَوَلُئــ} [4]الهــور: {اُسـقرونَ َك هرــمر اَلفَ أرَوَلُئـَفاَجُلـدر

ي جلهد ، ورت و جلد ثمهانفش آ ة اإلفس ق ة اإلفس، لكن  نا: ال [13]الهور: {ُعَهَد َّللاهُ هرمر اَلَكاُذبرونَ 
ا   .[4]الهور: {َوأرَوَلُئَك هرمر اَلَفاُسقرونَ }العاات  أند 

 ُ جلد، وُترت شااتته، وُ حكم عليه بال س .
ــُذيَي َتــابروا}ُتقبههل شاا تههاب  ل  عههوت شلههى ثالث  ههفاهه ا االسههتثنا  المتعقههب للجمههل الهه [5]الهــور: {ُإاله اله

لهم  ي جلهد و الثالث كلاا أو شلى األ ير  وحد ا أو لمااا؟ على أي شش ت  عوت االستثنا ؟ الحد ثمهان
  قههل أحههد بةنههه يههد ل فههش االسههتثنا ، نههل ال ُنههد مههن جلههده ثمههانين جلههد ، وارت ههاع ال سهه  شجمههاع شاا

َم لروا َلهر َوال َتَقبَ }قهال:  -الجلع وع–تاب، بقش قبول العاات ،  ل يرت ع فسقه ونرت شااتته؛ ألي هللا 
  عنش مع التةنيد أو أي االستثنا  يتناول قبول العاات ؟ [4]الهور: {َشَهاَدًة َأَبًدا

 طالب:.......              
 نعم  ش المسةلة معروفة.

 طالب:.......              
ات ال ُتسههقطاا التوبههة، شلههى األقههرب فقههط، لكههن مهها الهه ي أ ههرج الجلههد؟ اإلجمههاع علههى أي حقههوق العبهه

ا لقبهول او بقهى قبهول العهاات ، واله ي ُ عهكل علهى  ،فالجلد ال ُنهد منهه حهتم، وال سه  يرت هع قهوال  واحهد 
َم َشَهاَدًة َأَبًدا}التةنيد   .[4]الهور: {َوال َتَقَبلروا َلهر

ٌٌ ُبَهَبـٍ  َفَلَبيه }وأصل العاات  مربوية  بالعدالة وال س    ه ا ارت هع  [6ات:]الحجـر  {هرـواُإَن َجاَ كرَم َفاُسـ
 عنه ال س ، فما ال ي يرت شااتته؟

 طالب:.......              
فمهها الهه ي  قت ههش الههرت بعههد  ،نعههم فههش حههال االسههتمرار، لكههن أنهها أقههول: شاا كههاي الههرت بسههبب ال سهه 
ي شههاات  القههااف شاا تههاب ُقِبلههت أارت ههاع الوصههف؛ ولهه ا معههى المؤلههف وجمههع  مههن أ ههل العلههم علههى 

 نينمها ،وتوبته أي ُ كه ِ ب ن سهه،  عنهش مها  ك هش أي تكتمهل العهروط، وال  عهرف النهاس الهس ،شااتته
ف النهاس ال نوب األ ر  شاا تاب نينه وبين ربه ُقِبلت توبته، لكن  نها ال ُنهد أي ُ كه ِ ب ن سهه؛ ليعهر 

 نرا   المق وف.
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 قبـل مهـه فـيعليـه لـم تر دت ورر  رشهادة قـد كـان شـهد بهـا وهـو  يـر عـدلٍ  "ومي شهد وهو عدلٌ 
ه فعهاد بحه  علهى أحهد ُرتح شهااتته لمهااا؟ ألنهه فاسه ، اسهتقام وزال عنه اكهاي فاسهق  " حال عدالله

 ما ُتقبل؟ ُترت عليه. أم وصف ال س ، فقال أو أكد   ه العاات  أو ن ا ا ُتقبل 
 مهـه" قربلـت، وإن كان لـم عشـهد بهـا عهـد الحـاكم حلـى الـار عـداًل في حال عدالله "لم ترقبل مهه

ش فه عنش تحمعل  ه ه العهاات  و هو فاسه ، ثهم لهم  هةِح ناها شال بعهد أي صهار عهدال  ُقبلهت منهه؛ وله ا 
عهد بالروا ة  جوز تحمُّل الكافر، و جوز تحمُّهل ال اسه ، و جهوز تحمُّهل ال هغير، لكهن ال يهؤتي شال 

ال بعههد مه شي كههاي كههافر ا، شانت هها  الوصههف المههؤثِ ر، شال بعههد عدالتههه شي لههم  كههن عههدال ، شال بعههد شسههال
مهال نلومه شي كهاي صهغير ا و كه ا، فهال ُتقبهل الروا هة وال العهاات  شال فهش حهال الكمهال، فهش حهال اكت

ال مههانع منههه فجبيههر نههن مطعههم تحمههل الحههديث المخههرعج فههالعههروط التههش ُتطلههب للقبههول، وأمهها التحمههل 
أ بسههور  الطههور وقههد جهها  فههش فههدا   قههر  -عليههه ال ههال  والسههالم–فههش ال ههحيحين، وأنههه سههمع النبههش 

 وُ رِ جت فش ال حيحين ومير ما.   ،أسر  ندر، أتا ا بعد شسالمه فُقبلت منه   ا الروا ة
 طالب:.......              

هـه مقبـل دت عليـه لـم تر ورر  رشهادة قد كان شهد بها وهو  ير عـدلٍ  "ومي شهد وهو عدلٌ  قول: 
ري على ال غير شاد قبل نلومهه، ثهم نلهغ ُرتح عليهه و هو  عنش مثل   ا  ل  س" في حال عدالله

نها أصغير، ثم نلغ فجا   عاد ناا، نقول له: ما نقبل شااتتس؛ ألنس ما نلغت، فلما نلغ قال: ا ي 
 نلغت، وأشاد بك ا وك ا.

 طالب:.......              
 ال غير؟

 طالب:.......              
 ال اس ؟

    طالب:.......           
   ا األصل أنه ُيرت.

 طالب:.......              
 ألنه ُحكم بالحكم باالجتاات بالمقدماح العرعية وُرت  الذ.

 طالب:.......              
 لكن ما ُترت عليه، شاا ُرتح عليه  هالذ الحكهم ثبهت، وحكهم باجتاهات فهال ُيهنق  باجتاهات شال ،نعم

 .اقطعيل  ا الف ن ل 
 طالب:.......              

ه؛ شاا ما تم ثم أتا ا مثل ما عنهدنا، وإي كهاي لهم  عهاد ناها عنهد الحهاكم حتهى صهار عهدال  ُقبلهت منه
 ألنه ما تم الحكم فش األول.
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 بهـا" "ولو شهد وهو عدٌل فلم عرحكم رشهادته حلى حدث مهه ما ال تجوز شهادته معـه لـم عرحكـم
  عنش مهن بهاب أولهى ،يراه باجتااته، ثم ا تل شرط العدالة منه شاد و و عدل رت ا القارش ألمرت 

 أي ُترت عليه.
ألول ا، إذا كـان الشـاهد إال فـي الحـدود فـي كـل شـي ٍ  وشهادة العدل علـى شـهادة العـدل جـائزةٌ "

انع مهن   ا تحمعل العاات  وماح، وحدعث ناا من حدعث، وشاد عليه من سمع ال م ميًلا أو  ائًبا"
 ل رع عن األصل فش حال ميبته أو وفاته.أي يؤتي ا

ٌٍ  وإن لم عقل للشاهد: اشهد علي"  ما يلام. "ويشهد على مي سمعه عرقر رح
 المانع من قبولاا لُيعار شلياا؟ وما" وتجوز شهادة المسلخفي إذا كان عداًل "

 طالب:.......              
اا بت مما قال مثل ما قيل فش األعمى: شمجاول ولم ُيتثبت منه، فذي كاي العا د عليه  عرفه و تث

كههاي ال يلتههبس عليههه ال ههوح، و هه ا ُيهه كرنا بقههول بعهه  المحههدثين: أي الروا ههة ال تجههوز مههن ورا  
 حجههاب؛ الحتمههال أي  كههوي المههتكلم شههيطان ا مههثال  علههى لسههاي أحههد المحههدثين يههتكلم ال ُنههد أي تعههرف

 لم  عس فيه  ك ش مثل شاات  األعمى. أي   ا فال نيقين، وأنس سمعته بما ال تعس فيه، شاا
لكههن بعهه  مههن تعههدت أو شههدت فههش مسهها ل الروا ههة، قههال: ال تجههوز الروا ههة مههن ورا  حجههاب، و هه  
مرتوت  بةي ال حابة والتابعين تحملوا عن أمااح المؤمنين ما سمعوه منان و ن من ورا  حجاب، 

 ي االحتيههاط للروا ههة وحقههوق العبههاتفههال تاعههش وال ُ قبههل مثههل  هه ا القههول مههن الههس المتعههدت، وإي كهها
اح ، لكن االحتياط ال   ل شلى   ا الحد؛ ألنه يترتب عليه شبطال كثير مهن الروا هاح روا هامطلوب  

د الرجال عن النسا  والعكهس ال ُنهد أي تكهوي مهن ورا  حجهاب، شاا كهاي سهؤال األمهور المات هة ال ُنه
ــَأَللرمروهريه }أي  كههوي مههن ورا  حجههاب  ــَي َورَ َوُإَذا َس ــَألروهريه ُم ــا َفاَس ــاٍب َمَلاًع  [53]األحــزاب: {اُ  ُحَج
و أوراح  ة هه ه مههن امههرأ   ايتنههاق  اإلنسههاي الهه ي يههروي حههديث   أين مهه فكيههف بمهها ُيتههدين بههه؟  ال ُنههد

 مههن فاسهه  مثههل مهها ُ  عههل ا ي، ومههن زمههنت يو ههل مههن القههري الثههامن والسههابع قبلههه تجههد الههروا  الهه ين
اي يتورعههوي مههن اسههتجاز  ال اسهه ، نههل اسههتجازوا مههن لههيس أ ههال  للروا ههة شاا كهه ُنِامههوا باإلجههازاح مهها

 ،عنهههده سهههند، ومهههازال األمهههر شلهههى ا ي بعههه  يلبهههة العلهههم الههه ين ُير هههدوي اإلكثهههار مهههن اإلجهههازاح
و تبهها وي ناهها تجههد م يهه  بوي شلههى المعههرق والمغههرب  ة هه وي عههن نههاس ُفسههاق، واألمثلههة موجههوت  

 وكثير .
            طالب:.......   

 ال اس   و أصال  مرتوت على كل حال.
 طالب:.......              

 ما أتري وهللا،  م  عادوي على ُأناست  خافوي منام مثال .
 طالب:.......              
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على كل حال   ا ما له أثر فش العرع يتولوي ميره، مهع أنهه شاا تعينهت عليهه العهاات  وجهب عليهه 
  ا.ؤ أتا

 .....              طالب:..
 ال، ال اسهه  الهه ي  عههرف أنههه مخههالف  ألمههر هللا، ال اسهه  االعتقههاتي الهه ي معههه تةو ههل يتههدين ناهه ا،

ه ر ،  عنهش و تكلم بما يراه أو  عتقد ما يراه ن ر ا للح ، و ه ا  ختلهف،  ه ا شاا كانهت البهدع ميهر ُمك ِ 
قة، كما قال اإلمام العافعش: أقبل شاات  أ هل ، فهذنام األ هوا  شال الخطانيهة مهن الراف هة البدع ُم سِ 

نعة يافحة بالروا ة عنام، والعاات  مثل الرو  اا شا هة، شال  قولوي: بعاات  الاور لموافقيام، وُكتب السُّ
 كاي من فئةت تر  جواز الك ب مثهل: الخطانيهة وميهر م، أو وصهل بهه االنتهداع شلهى حهد ت ُ خرجهه مهن

 الملة.
    طالب:.......           

 تقدم تقدم.
 طالب:.......              

 شاا صاروا ثالثة..... أي  عادوا  عادوي؟ واقعام كاانوي ما  حتاج كيف
 طالب:.......              

 ن سام نعم.أك نوا على 
 طالب:.......              

 قع.صاتقين فش الوافش الُعرف العرعش وإي كانوا  ااصطالحيل  اوإي رأوه فش الحقيقة، كاانوي ك ب  
 من  قرأ؟

 طالب:.......              
 من  نا من المكتبة من عند عدناي الجا  الساتس.

 طالب:.......              
 ؟مااا

 طالب:.......              
 العبد؟

 طالب:.......              
 التحمل؟ ألي الحدوت ُتدرأ بالعبااح وح ٌّ هلل ما ليس بح  ت  تمش.

 أح رح الكتاب.
 طالب:.......              

 ص حة ثالثما ة و مسة و مسين الثالثة ععر .
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ومــي  رســم  ، والحمــد ا، والصــسة والســس  علــى رســول   نبيهــا محمــٍد وعلــى  لــه والــحبه
 وااله.

 اللهم ا فر لها ولشيخها وللمسلميي.
 قال القرطبي: المسأل  السادس "

 ال ال الثالثة ععر .
 طالب: قلت: السادس ؟              

 ثالثما ة و مسة و مسين.
 عسم  هها. وضعطالب: 

 ين؟ أ
 طالب:.........

 ؟معس يبعة أي
 طالب:.........

ي، من الساتس ما  و مهن الخهامس؛ ألي معهس و ارفع ارفع أعرفاا أنا،   ه ثالثما ة و مسة و مس
 ي.و الخامس والساتس، ثالثما ة و مسة و مس

 المسأل ؟ طالب:
 الثالثة ععر .

لف رـه فـي "المسأل  ال ال   عشرة: اخللف مالٌك والشافعي مي هذا الباب في قدر المال الذي عرح
لـى عا فقال مالك: ال تكون اليميي في مقطع الحٌ في أقـل مـي َسَـ  دراهـم قياًسـ مقطع الحٌ،

 .قطع فيه اليد وتسقغ ره حرم  العضو فهو عظيمتر  القطع، وكل مالٍ 
وكـذلك  ا علـى الزكـاة،ا قياًسـقال الشافعي: ال تكون اليميي في ذلـك فـي أقـل مـي عشـريي ديهـارً و 

 ".عهد مهبر كل مسجد
 ؟ما عندك ععر 

ــــه تعــــالى:  :الرارعــــ  عشــــرة" ّهُ }قول ــــا ــــَماُن ُر ــــدة: {َفيرَقُس ــــَمانُ فَ }  الفــــا  فــــي [106]المائ  {يرَقُس
َما}  نأل  ؛ا علـى جملـ ، أو جـواب جـز  عاطف  جمل ٍ  [106]المائدة: ـوَنهر  [106ئـدة:]الما {َتَحُبسر

بسلموهما لليميي، فهو جواب األمر الذي دل عليه الكس  كأنه قال: إذا ح :معهاه احبسوهما، أي
 أقسما، قال ذو الرم :

ـــا َ  ـــرر اَلَم ـــي َعَحُس ـــانر َعَيُه ـــَوُإَنَس  رهةً  َم
 

ـــــــــم  َفَيَوـــــــــرَ   و َوَتـــــــــاَراٍت َعجر  قر َفَيَبــــــــدر
 
 

 ذا حسر بدا.تقديره عهدهم: إ
 ".لفواخلَ  :الخامس  عشرة
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 وا ُتلف من المرات.
يـب فـي قولهمـا فقيـل: الوالـيان إذا ارت؟ [106]المائـدة: {َفيرَقُسـَمانُ } مي المراد رقولـه: "واخلرلف

 وقيل: الشاهدان إذا لم عكونا عدليي وارتاب رقولهما الحاكم حلفهما. 
ف لُ ـحعـي ابـي أبـي ليلـى أنـه عر  -وهـو بدعـ - لهذا القول: والذي سـمعت قال ابي العربي مبطسً 

ذا قضـى لـه رـالحٌ، وتأويـل هـذا عهـدي إعر  الطالب مع شاهدعه أن الـذي شـهدا رـه حـٌ، وحيهئـذٍ 
 مـدعي فكيـفللفـت إليـه، هـذا فـي الف إنه لباق، وأما  ير ذلك فس ير حل ُ ارتاب الحاكم رالقبض فير 

 ف؟! هذا ما ال يللفت إليه.حله عحبس الشاهد أو عر 
قـد قيـل: و  ،عجب فيه على الشاهد عمـيي علم ا حكمٌ لت: وقد تقد  مي قول الطبري في أنه ال عر ق

 لمال.اعليهما، حيث ادعى الوَر  أنهما خانا في  ألنهما الارا مدعىً  ؛إنما اسلحلف الشاهدان
يي إال الشـاهد ال يلوجـه تحليـف شـر ٌ  [106]المائـدة: {ُإُن اَرَتَبلرمَ } :قوله تعالى :السادس  عشرة

 وال اخلسك فس عميي. ره، وملى لم عقع ريبٌ 
كمــل فــي تحليــف الــذمييي أنــه رــاليميي تر  نــه عظهــر مــي حكــم أبــي موســىأقــال ابــي عطيــ : أمــا 

 ".شهادتهما
 ت كُمل

 .ذ الوالي  ألهلهاوتهفر  ،ل شهادتهماكمر تَ "
ا حـدً أولـم عجـد  ،مي المسلميي حضرته الوفاة بدقوقا  هـذه أن رجسً  :رو  أبو داود عي الشعبي

يـا شهده على والـيله، فأشـهد رجلـيي مـي أهـل الكلـاب، فقـدما الكوفـ  فأتعر  مي المسلميي حضره
ان فـي لـم عكـي رعـد الـذي كـ األشعري فأخبراه، وقدما بلركلـه ووالـيله، فقـال األشـعري: هـذا أمـرٌ 

 ".فأحلفهما رعد العصر -اللى   عليه وسلم-عهد رسول   
 . ري وعدي نن ندا فش ق ة تميم الدا عنش 

لرجـل اا لوالـي  وإنهـ ،وال  يـرا ،وال كلمـا ،وال بـدال ،وال كـذرا ،فأحلفهما رعد العصر راا ما خانا"
 فأمضى شهادتهما. ،وتركله

تهـا  تلرتـب فـي الخيانـ ، وفـي اال  قال ابي عطي : وهـذه الريبـ  عهـد مـي ال يـر  انعـ  مهسـوخ ً 
قـع مـع ذلـك اليمـيي عهـده، وأمـا مـي يـر  انعـ  رالميل إلى رعـض الموالـى لهـم دون رعـض، وت

عــدي، مــي وجــوه الل بوجــهٍ  أو تعــد ٍ  إال أن عكــون االرتيــاب فــي خيانــ ٍ  مهســوخ  فــس عقــع تحليــفٌ 
 ال على أنه تكميل للشهادة. هكرٍ فيكون اللحليف عهده رحسب الدعو  على مر 

 قال ابي العربي: عميي الريب  واللهم  على قسميي:
  فس خسك في وجوب اليميي. ،لريب  فيه رعد َبوت الحٌ وتوجه الدعو  ما تقع ا :أحدهما
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حققـت اللهم  المطلق  في الحقوق والحـدود، ولـه تفصـيل بيانـه فـي كلـب الفـروت، وقـد ت :ال اني
 ".كر في الرواعاتها هها الدعو  وقويت حسبما ذر 

 طالب:.........
عتبهر، قيهد و  ا األصهل مُ  [106]المائدة: {لرمَ ُإُن اَرَتبَ } ش على كالمه لم تحدث؛ ألي األصل فيه 

 ُمعتبر.
 طالب:.........

 . اوقد تكوي الر بة مالزمة  لغير المسلم، فيكوي العرط ُمتحقق  
ــه:  :الســارع  عشــرة" ــلرمَ }الشــر  فــي قول ــدة: {ُإُن اَرَتَب ــه:  [106]المائ ــٌ رقول َماتَ }يلعل ــوَنهر  {َحُبسر

  ألن هذا الحبس سبب القسم. [106]المائدة: {انُ َفيرَقُسمَ }: ال رقوله [106]المائدة:
عقـوالن  :أي [106المائـدة:] {ال َنَشَلُري ُرـُه َََمًهـا َوَلـَو َكـاَن َذا قرَرَبـى}قوله تعالى:  :ال امه  عشرة

كـان  ولـو ممـا أوالـى رـه وال ندفعـه إلـى أحـدٍ  ا نأخـذه بـدالً في عميههمـا ال نشـلري رقسـمها عوًضـ
لر }وإضـمار القـول ك يـر، كقولـه:  ،هـاقسـم لـه ذا قربـى مالذي نر  ـل ُ وَن َعَلـيَ َواَلَمسُئَكـ ر َيـَدخر  ُهَم ُمـَي كر

ها لـيس رمعهـى هواالشلرا  ها  ،عليكم عقولون سس ٌ  :[ أي24-23الرعد:] {َسسٌ  َعَلَيكرمَ *  َراٍب 
 البيع، بل هو اللحصيل.

ـــه:  :اللاســـع  عشـــرة ـــي قول ـــس  ف ـــَلُري }ال ـــدة: {ال َنَش ـــه: بٌ جـــوا [106]المائ ـــَمانُ َفيرقَ }  لقول  {ُس
الـس  و  (إن)و فـي الهفـي (مـا)و )ال( ألن أقسم يللقي رما يللقـي رـه القسـم، وهـو [106]المائدة:

 في اإلعجاب.
: ال نبيـع على اسـم   تعـالى، وهـو أقـرب مـذكور، المعهـى عائدٌ  [106]المائدة: {ُرهُ }والها  في

قـول، كـرت علـى معهـى الوذر  ،عـود علـى الشـهادةحلمـل أن عوير  ،حظها مي   تعالى بهذا العـر 
ــهر َلــَيَس »: -الــلى   عليــه وســلم-كمــا قــال  ٌُ َدَعــَوَة اَلَمَظلرــوُ  َفُ نه  « ُحَجــابٌ َبــَيَي َّللاهُ وَ َبَيَهَهــا  َواتهــ

 .الهسا  على معهى الدعوة الذي هو الدعا ، وقد تقد  في سورة فأعاد الضمير
 سـلع ٍ  :أي قال الكوفيون: المعهـى ذا َمـيٍ  [106]المائدة: {ًهاََمَ } قوله تعالى: :الموفي  عشريي

 قيم المضاك إليه مقامه.وأر  ،ذا َمي، فحذك المضاك
 مشـلر ً  مي العلما  أن ال مي قد عكون هو ويكون السلع ، فـ ن الـ مي عهـدنا وعهدنا وعهد ك يرٍ 

ــ َ كمــا أن المَ   علــى عــر  اان البيــع دائــرً ا كــا وم موًنــمــي المبيعــيي َمًهــ مشــلر ، فكــل واحــدٍ  ونَ مر
 ".ونقد

نعههم ثمههن ومههثمن  عنههش تفعههت ألههف أو ما ههة ألههف قيمههة سههيار ، أنههت اشههتر ت السههيار  بالما ههة ألههف، 
 . ر  الدرا م بسيارته   ح   ا و  اوالبا ع اشت

 طالب:.........



 

 

 

 

 

 

1
3 
 

13 

 13 ضريخلمعالد ال يخ عبد الكريم ا

 .[106]المائدة: {ال َنَشَلُري ُرهُ }رمير 
 طالب:.........

 نين الدعو ، ولو أرات الداعش لقال: ليس نينه.« اَفُ نههر َلَيَس َبَيَههَ »
 طالب:.........

 .م كر والدعو  م رت  الدعا  مؤنثةتعا  
س أو على عرضيي، أو على نقديي، وعلى هذا األالل تهبهـي مسـأل : إذا أفلـ على عر  ونقدٍ "

ه علـى بهـاالمبلات ووجد البائع ملاعه هل عكون أولى ره؟ قال أبـو حهيفـ : ال عكـون أولـى رـه، و 
 ".هذا األالل، وقال: عكون الاحبها أسوة الورما 

ٍل َقَد َأَفَلَس  َماَلهر ُعَهدَ  وجدَمَي »فش الحديث ال حيح:  ٌ  رُ  َرجر َو َأَح    .«هُ َفهر
 طالب:.........
 .معروف أنه ماله

 وقال مالك: هو أحٌ بها في الفلس دون الموت."
 وت.وقال الشافعي: الاحبها أحٌ بها في الفلس والم

ــده  ــي أن ال ــأن األالــل الكل ــا، وب ــ  رمــا ذكرن ــو حهيف ــت، ومــتمســك أب ــس والمي ــي ذمــ  المفل ا يي ف
ك بـيي س أمـوالهم، وال فـرق فـي ذلـؤو للوفا ، فيشلرك جميع الورما  فيـه رقـدر ر  رأيديهما محلٌ 

 مالك".أن تكون أعيان السلع موجودة أو ال، إذ قد خرجت عي 
 عن ِملس.

ال إووجبــت أَمانهــا لهــم فــي الذمــ  راإلجمــات، فــس عكــون لهــم  ،هــارائع ُملــكإذ قــد خرجــت عــي "
 أَمانها أو ما وجد مهها.

ود رويــت فــي هــذا البــاب رواهــا األئمــ  أبــو دا والشــافعي هــذه القاعــدة رأخبــارٍ  وخصــم مالــكٌ  
 ".و يره

ـٍل َقـَد َأَفَلـَس  َماَلـهر ُعَهـدَ  وجـدَمـَي »الحديث اله ي اكرنهاه:  ٌ   َرجر ـَو َأَحـ هص ِلمها يترتهب  «ُرـهُ  َفهر ُمخ ِ 
علهههى العقهههد ال هههحيح، مههها يترتهههب علهههى العقهههد ال هههحيح مهههن انتقهههال ِملهههس السهههلعة مهههن البههها ع شلهههى 
المعههههتري، ومههههن انتقههههال الههههثمن مههههن المعههههتري شلههههى البهههها ع  هههه ا مقت ههههى صههههحة العقههههد، لكههههن  هههه ا 

 .وذ  بةحاتيث صحيحة مناا ما اكرنامخ 
 طالب:.........

 نثمناا.
 طالب:.........

 األرب لكن بقيمتاا.  ة  
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 طالب:.........
 الحات ة والععروي. 

 كلم  العشرون معطوف ؟ ،طالب: أحسي   إليك
 الحات ُة والععروي.

 طالب: مهصوب  جعللها؟
 مهها نههين اإلحههد  ععههر  والتاسههعة ععههر  مبنههش علههى فههتح الجهها ين، السههابعة  ععههر  ، الخامسههة  ععههر  ،

 .  بعد ا الععروي وما بعد ا ُمعربة ين، ماأحد ععر رجال  مبنش على فتح الجا 
مـا أعلمهـا   مـي  :أي [106]المائدة: {َوال َنَكلرمر َشَهاَدَة َّللاهُ }قوله تعالى:  -الحادع  والعشرون "

 الشهادة. وفيها سبع قرا ات مي أرادها وجدها في )اللحصيل( و يره.
 قف على   ا.

  اللام صلِ  على محمد.


